
 

  



1) відповідно до освітніх галузей «Мови та літератури» (створюються 

три окремі комісії: а) українська мова, українська та зарубіжна літератури; б) 

іноземні мови; в) мови та літератури національних меншин), 

«Суспільствознавство», «Мистецтво», «Математика», «Природознавство», 

«Технології», «Здоров’я і фізична культура» та апеляційної комісії Конкурсу; 

 

2) забезпечити до 28 лютого 2018 року розроблення разом з 

Національною академією педагогічних наук України (Кремень В. Г., за згодою) 

інструктивно-методичних матеріалів для проведення експертами експертизи 

електронних версій проектів підручників; 

 

3) подати до 06 березня 2018 року на затвердження наказом Міністерства 

освіти і науки складу експертів для кожного проекту підручника, визначених 

методом жеребкування; 

 

4) забезпечити до 10 квітня 2018 року розроблення інструктивно-

методичних матеріалів для здійснення вибору закладами загальної середньої 

освіти (далі – ЗЗСО) (для 10 класу також закладами професійної (професійно-

технічної) освіти) (далі – ЗПТО), що використовують в освітньому процесі 

підручники для ЗЗСО, та закладами вищої освіти, які забезпечують здобуття 

повної загальної середньої освіти (далі – ЗВО) проектів підручників за 

електронними версіями їх оригінал-макетів з кожної назви підручників та 

оформлення результатів вибору; 

 

5) до 22 травня 2018 року підготувати матеріали щодо результатів 

Конкурсу для розгляду їх на колегії Міністерства освіти і науки України. 

 

1.  Державній науковій установі «Інститут модернізації змісту освіти» 

(Спірін О. М.) забезпечити: 

 

1) з 26 лютого до 17.00 28 лютого 2018 року приймання, реєстрацію 

комплектів конкурсних матеріалів Комісією шифрування та дешифрування 

конкурсних матеріалів. 

 

2) подання для оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства 

освіти і науки України та оприлюднення на веб-сайті Державної наукової 

установи «Інститут модернізації змісту освіти»: 

до 01 березня 2018 року зразків оформлення експертних висновків; 

до 02 березня 2018 року інформації про кількість поданих на Конкурс 

проектів підручників з кожної назви; 

до 04 квітня 2018 року експертних висновків та протоколів Конкурсних 

комісій на І етапі Конкурсу; 

до 05 квітня 2018 року склад комісії з відбору експертів для здійснення 

експертизи електронних версій проектів підручників; 

до 05 квітня 2018 року складу експертів для кожного проекту підручника; 



до 16 квітня 2018 року протоколу Апеляційної комісії на І етапі 

Конкурсу; 

до 11 травня 2018 року протоколів Конкурсних комісій на ІІ етапі 

Конкурсу; 

до 12 травня 2018 року узагальнених результатів вибору проектів 

підручників за фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів з кожної 

назви підручника, які надійшли від органів управління у сфері освіти; 

до 12 травня 2018 року склад Конкурсних комісій Конкурсу; 

до 21 травня 2018 року протоколу Апеляційної комісії на ІІ етапі 

Конкурсу; 

до 21 травня 2018 року складу Апеляційної комісії Конкурсу; 

 

3) до 06 березня 2018 року розміщення в репозитарії навчальних 

матеріалів електронних версій проектів підручників, поданих на Конкурс; 

 

 4) з 07 по 30 березня 2018 року організацію здійснення науково-

методичної та антидискримінаційної експертизи електронних версій проектів 

підручників експертами; 

 

 5) передачу головам Конкурсних комісій Конкурсу: 

03 квітня 2018 року проектів підручників, експертних висновків на 

електронні версії проектів підручників; 

10 травня 2018 року узагальнених результатів вибору проектів 

підручників за фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів з кожної 

назви підручника, які надійшли від органів управління у сфері освіти; 

 

6) організацію оголошення висновків Конкурсних комісій Конкурсу: 

04 квітня 2018 року про доцільність надання проектам підручників грифа 

«Рекомендовано Міністерством освіти і науки України»; 

11 травня 2018 року щодо пропозиції до формування переліку 

підручників, які можуть друкуватися за кошти державного бюджету у          

2018 році; 

 

7) прийом та реєстрацію апеляцій учасників Конкурсу: 

на І етапі з 05 по 12 квітня 2018 року; 

на ІІ етапі з 12 по 17 травня 2018 року. 

Учасники Конкурсу надсилають апеляції до Державної наукової установи 

«Інститут модернізації змісту освіти» (03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя 

Липківського, 36, загальний відділ); 

 

8) до 17 квітня 2018 року доведення листами Державної наукової 

установи «Інститут модернізації змісту освіти» рішення Апеляційної комісії, 

викладеного в протоколі, до відома учасників, які подавали апеляції на І етапі 

Конкурсу; 

 



9) з 17 квітня по 07 травня 2018 року організацію ознайомлення 

педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, професійної 

(професійно-технічної) освіти та вищої освіти, які забезпечують здобуття 

повної загальної середньої освіти, з електронними версіями фрагментів 

оригінал-макетів підручників, які братимуть участь у ІІ етапі Конкурсу, та 

заповнення ними спеціальної форми вибору електронних версій оригінал-

макетів підручників; 

 

10) до 22 травня 2018 року доведення листами Державної наукової 

установи «Інститут модернізації змісту освіти» рішення Апеляційної комісії, 

викладеного в протоколі, до відома учасників, які подавали апеляції на ІІ етапі 

Конкурсу. 

 

2. Комісії шифрування та дешифрування конкурсних матеріалів 

забезпечити: 

 

1) до 01 березня 2018 року перевірку із збереженням конфіденційності 

комплектів конкурсних матеріалів, технічної справності оптичного диска або 

флеш-пам’яті з електронною версією проекту кожного підручника; 

 

2) 01 березня 2018 року шифрування комплектів конкурсних матеріалів; 

 

3) 04 квітня 2018 року дешифрування комплектів конкурсних матеріалів 

після оголошення висновків Конкурсних комісій на І етапі. 

 

6. Комісії з відбору експертів для здійснення експертизи електронних 

версій проектів підручників забезпечити: 

 

1)  до 27 лютого 2018 року формування складу експертів для здійснення 

експертиз електронних версій проектів підручників з відповідних назв; 

 

2) до 05 березня 2018 року формування складу експертів для кожного 

проекту підручника методом жеребкування. 

 

7. Експертам: 

 

1) з 07 по 30 березня 2018 року здійснити науково-методичну та 

антидискримінаційну експертизи електронних версій проектів підручників, 

поданих на Конкурс; 

 

2) до 02 квітня 2018 року передати свої експертні висновки на 

електронні версії проектів підручників на папері до Державної наукової 

установи «Інститут модернізації змісту освіти» (03035, м. Київ,                        

вул. Митрополита Василя Липківського, 36, загальний відділ), в електронному 

вигляді (у pdf-форматі) на електронну адресу expert.imzo@gmail.com. 

mailto:expert.imzo@gmail.com


 

8. Конкурсним комісіям Конкурсу: 

 

1)  на І етапі Конкурсу 03 квітня 2018 року: 

перевірити правильність оформлення експертних висновків на проекти 

підручників; 

узагальнити результати експертизи з кожної назви підручника; 

прийняти узагальнене рішення про доцільність надання проектам 

підручників грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України»; 

 

2) на ІІ етапі Конкурсу 10 травня 2018 року: 

підсумувати узагальнені результати вибору проектів підручників за 

фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів з кожної назви 

підручника, які надійшли від органів управління у сфері освіти; 

надати пропозиції щодо формування переліку підручників, які можуть 

друкуватися за кошти державного бюджету у 2018 році; 

 

3) передати до Державної наукової установи «Інститут модернізації 

змісту освіти»: 

03 квітня 2018 року усі проекти підручників, експертні висновки на них 

разом з протоколами засідань Конкурсних комісій на І етапі Конкурсу; 

10 травня 2018 року узагальнені результати вибору проектів підручників 

за фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів з кожної назви 

підручника, які надійшли від органів управління у сфері освіти, та протоколи 

засідань Конкурсних комісій на ІІ етапі Конкурсу;  

 

4) оголосити висновки Конкурсних комісій Конкурсу: 

04 квітня 2018 року щодо рішення про доцільність надання проектам 

підручників грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України»; 

11 травня 2018 року щодо пропозицій до формування переліку 

підручників, які можуть друкуватися за кошти державного бюджету у          

2018 році. 

 

9. Апеляційній комісії Конкурсу: 

 

1) розглянути апеляції учасників Конкурсу: 

на І етапі 13 квітня 2018 року; 

на ІІ етапі 18 травня 2018 року; 

 

2) передати до Державної наукової установи «Інститут модернізації 

змісту освіти» протокол засідання Апеляційної комісії: 

на І етапі 13 квітня 2018 року; 

на ІІ етапі 18 травня 2018 року. 

 



10. Закладам загальної середньої освіти, професійної (професійно-

технічної) освіти та вищої освіти, які забезпечують здобуття повної загальної 

середньої освіти: 

 

1)  з 17 по 27 квітня 2018 року ознайомитися з фрагментами електронних 

версій оригінал-макетів підручників, які братимуть участь у ІІ етапі Конкурсу; 

 

2) з 23 по 27 квітня 2018 року відповідно до інструктивно-методичних 

матеріалів для здійснення вибору закладами загальної середньої освіти, 

професійної (професійно-технічної) освіти та вищої освіти, які забезпечують 

здобуття повної загальної середньої освіти, проектів підручників за 

фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів з кожної назви підручника 

заповнити спеціальну форму вибору електронних версій оригінал-макетів 

підручників; 

 

3) до 02 травня 2018 року оприлюднити на своєму веб-сайті результати 

вибору проектів підручників за фрагментами електронних версій їх оригінал-

макетів з кожної назви підручника в електронному вигляді (pdf-формат); 

 

4) до 02 травня 2018 року передати результати вибору проектів 

підручників за фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів з кожної 

назви підручника в паперовому та електронному вигляді (excel-формат) до 

органу управління освітою, якому він підпорядкований. 

 

11. Органам управління освітою, яким підпорядковані заклади загальної 

середньої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти та вищої освіти, які 

забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти: 

 

1) до 03 травня 2018 року узагальнити результати вибору проектів 

підручників за фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів з кожної 

назви підручника, здійснені підпорядкованими йому закладами загальної 

середньої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти та вищої освіти, які 

забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти; 

 

2) до 03 травня 2018 року оприлюднити на своїх веб-сайтах узагальнені 

ними результати вибору проектів підручників за фрагментами електронних 

версій їх оригінал-макетів з кожної назви підручника; 

 

3) до 04 травня 2018 року передати узагальнені ними результати вибору 

проектів підручників за фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів з 

кожної назви підручника в паперовому та електронному вигляді (excel-формат) 

до органів управління у сфері освіти; 

  



4) до 04 травня 2018 року передати узагальнені ними результати вибору 

проектів підручників за фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів з 

кожної назви підручника в електронному вигляді (pdf-формат) та результати 

вибору проектів підручників за фрагментами електронних версій їх оригінал-

макетів з кожної назви підручника, здійснені підпорядкованими йому 

закладами загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) 

освіти та вищої освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої 

освіти, в електронному архівованому вигляді (zip-формат) до Державної 

наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» на електронну адресу 

ouo.imzo@gmail.com. 

 

12. Органам управління у сфері освіти: 

 

1) забезпечити ознайомлення з 17 квітня по 07 травня 2018 року 

педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, професійної 

(професійно-технічної) освіти та вищої освіти, які забезпечують здобуття 

повної загальної середньої освіти, з електронними версіями фрагментів 

оригінал-макетів підручників, які братимуть участь у ІІ етапі Конкурсу, та 

заповнення ними спеціальної форми вибору електронних версій оригінал-

макетів підручників; 

 

2) до 07 травня 2018 року узагальнити результати вибору проектів 

підручників за фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів з кожної 

назви підручника, надіслані органами управління освітою, які їм 

підпорядковані; 

 

3) до 07 травня 2018 року оприлюднити на своїх веб-сайтах узагальнені 

ними результати вибору проектів підручників за фрагментами електронних 

версій їх оригінал-макетів з кожної назви підручника; 

 

4) до 08 травня 2018 року передати узагальнені ними результати вибору 

проектів підручників за фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів з 

кожної назви підручника до Державної наукової установи «Інститут 

модернізації змісту освіти» в паперовому (03035, м. Київ, вул. Митрополита 

Василя Липківського, 36, загальний відділ) та електронному вигляді (excel-

формат на електронну адресу 2018.imzo@gmail.com). 

 

13. Учасникам Конкурсу, проектам підручників яким пропонується 

надати гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України», до           

11 квітня 2018 року розмістити на своїх веб-сайтах фрагменти електронних 

версій      оригінал-макетів    підручників   (перші 60 сторінок) і   передати    до  
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. 

Громадянська освіта 

(інтегрований курс) 

«Громадянська освіта (інтегрований курс, рівень 

стандарту)» підручник для 10 класу закладів 

загальної середньої освіти 

14

. 

Економіка «Економіка (профільний рівень)» підручник для 

10 класу закладів загальної середньої освіти 

15

. 

Англійська мова «Англійська мова (10-й рік навчання, рівень 

стандарту)» підручник для 10 класу закладів 

загальної середньої освіти 

16

. 

«Англійська мова (10-й рік навчання, профільний 

рівень)» підручник для 10 класу закладів 

загальної середньої освіти 

17

. 

«Англійська мова (6-й рік навчання, рівень 

стандарту)» підручник для 10 класу закладів 

загальної середньої освіти 

18

. 

Німецька мова «Німецька мова (10-й рік навчання, рівень 

стандарту)» підручник для 10 класу закладів 

загальної середньої освіти 

19.  «Німецька мова (10-й рік навчання, профільний 

рівень)» підручник для 10 класу закладів 

загальної середньої освіти 

20.  «Німецька мова (6-й рік навчання, рівень 

стандарту)» підручник для 10 класу закладів 

загальної середньої освіти 

21.  Французька мова «Французька мова (10-й рік навчання, рівень 

стандарту)» підручник для 10 класу закладів 

загальної середньої освіти 

22.  «Французька мова (10-й рік навчання, 

профільний рівень)» підручник для 10 класу 

закладів загальної середньої освіти 

23.  «Французька мова (6-й рік навчання, рівень 

стандарту)» підручник для 10 класу закладів 

загальної середньої освіти 

24.  Іспанська мова «Іспанська мова (10-й рік навчання, рівень 

стандарту)» підручник для 10 класу закладів 

загальної середньої освіти 

 

25.  «Іспанська мова (6-й рік навчання, рівень 

стандарту)» підручник для 10 класу закладів 

загальної середньої освіти 

 

26.  Кримськотатарська мова для 

закладів загальної середньої 

освіти з навчанням 

кримськотатарською мовою 

«Кримськотатарська мова (рівень стандарту)» 

підручник для 10 класу закладів загальної 

середньої освіти з навчанням кримськотатарською 

мовою 



27.  Кримськотатарська літерату-ра 

для закладів загальної 

середньої освіти з навчанням 

кримськотатарською мовою 

«Кримськотатарська література (рівень 

стандарту)» підручник для 10 класу закладів 

загальної середньої освіти з навчанням 

кримськотатарською мовою 

28.  Молдовська мова та літера-

тура (інтегрований курс) для 

закладів загальної середньої 

освіти з навчанням 

молдовською мовою 

«Молдовська мова та література (інтегрований 

курс, рівень стандарту)» підручник для 10 класу 

закладів загальної середньої освіти з навчанням 

молдовською мовою 

29.  Молдовська мова для закладів 

загальної середньої освіти з 

навчанням молдовською 

мовою 

«Молдовська мова (профільний рівень)» 

підручник для 10 класу закладів загальної 

середньої освіти з навчанням молдовською 

мовою 

30.  Молдовська література для 

закладів загальної середньої 

освіти з навчанням 

молдовською мовою 

«Молдовська література (профільний рівень)» 

підручник для 10 класу закладів загальної 

середньої освіти з навчанням молдовською 

мовою 

31.  Молдовська мова для закладів 

загальної середньої освіти з 

навчанням українською мовою 

«Молдовська мова (рівень стандарту)» підручник 

для 10 класу закладів загальної середньої освіти з 

навчанням українською мовою 

32.  Польська мова та література 

(інтегрований курс) для 

закладів загальної середньої 

освіти з навчанням польською 

мовою 

«Польська мова та література (інтегрований курс, 

рівень стандарту)» підручник для 10 класу 

закладів загальної середньої освіти з навчанням 

польською мовою 

33.  Польська мова для закладів 

загальної середньої освіти з 

навчанням польською мовою 

«Польська мова (профільний рівень)» підручник 

для 10 класу закладів загальної середньої освіти з 

навчанням польською мовою 

34.  Польська література для 

закладів загальної середньої 

освіти з навчанням польською 

мовою 

«Польська література (профільний рівень)» 

підручник для 10 класу закладів загальної 

середньої освіти з навчанням польською мовою 

35.  Польська мова для закладів 

загальної середньої освіти з 

навчанням українською 

мовою 

«Польська мова (10-й рік навчання, рівень 

стандарту)» підручник для 10 класу закладів 

загальної середньої освіти з навчанням 

українською мовою 

36.  Польська мова як друга 

іноземна у спеціалізованих 

школах із поглибленим 

вивченням іноземних мов та 

у закладах загальної 

середньої освіти 

 

«Польська мова (6-й рік навчання, рівень 

стандарту)» для спеціалізованих шкіл із 

поглибленим вивченням іноземних мов та 

закладів загальної середньої освіти 

  



37.  Російська мова та література 

(інтегрований курс) для 

закладів загальної середньої 

освіти з навчанням 

російською мовою 

«Російська мова та література (інтегрований курс, 

рівень стандарту)» підручник для 10 класу 

закладів загальної середньої освіти з навчанням 

російською мовою 

38.  Російська мова для закладів 

загальної середньої освіти з 

навчанням російською мовою 

«Російська мова (профільний рівень)» підручник 

для 10 класу закладів загальної середньої освіти з 

навчанням російською мовою 

39.  Російська література для 

закладів загальної середньої 

освіти з навчанням 

російською мовою 

«Російська література (профільний рівень)» 

підручник для 10 класу закладів загальної 

середньої освіти з навчанням російською мовою 

40.  Російська мова (початок 

навчання з 1-го класу) для 

закладів загальної середньої 

освіти з навчанням 

українською мовою 

«Російська мова (10-й рік навчання, рівень 

стандарту)» підручник для 10 класу закладів 

загальної середньої освіти з навчанням 

українською мовою 

41.  Російська мова (початок 

навчання з 5-го класу) для 

закладів загальної середньої 

освіти з навчанням 

українською мовою 

«Російська мова (6-й рік навчання, рівень 

стандарту)» підручник для 10 класу закладів 

загальної середньої освіти з навчанням 

українською мовою 

42.  Румунська мова та літерату-ра 

(інтегрований курс) для 

закладів загальної середньої 

освіти з навчанням 

румунською мовою 

«Румунська мова та література (інтегрований 

курс, рівень стандарту)» підручник для 10 класу 

закладів загальної середньої освіти з навчанням 

румунською мовою 

43.  Румунська мова для закладів 

загальної середньої освіти з 

навчанням румунською 

мовою 

«Румунська мова (профільний рівень)» підручник 

для 10 класу закладів загальної середньої освіти з 

навчанням румунською мовою 

44.  Румунська література для 

закладів загальної середньої 

освіти з навчанням 

румунською мовою 

«Румунська література (профільний рівень)» 

підручник для 10 класу закладів загальної 

середньої освіти з навчанням румунською мовою 

45.  Румунська мова для закладів 

загальної середньої освіти з 

навчанням українською 

мовою 

«Румунська мова (рівень стандарту)» підручник 

для 10 класу закладів загальної середньої освіти з 

навчанням українською мовою 

46.  Угорська мова та література 

(інтегрований курс) для 

закладів загальної середньої 

освіти з навчанням угорською 

мовою 

«Угорська мова та література (інтегрований курс, 

рівень стандарту)» підручник для 10 класу 

закладів загальної середньої освіти з навчанням 

угорською мовою 



47.  Угорська мова для закладів 

загальної середньої освіти з 

навчанням угорською мовою 

«Угорська мова (профільний рівень)» підручник 

для 10 класу закладів загальної середньої освіти з 

навчанням угорською мовою 

48.  Угорська література для 

закладів загальної середньої 

освіти з навчанням угорською 

мовою 

«Угорська література (профільний рівень)» 

підручник для 10 класу закладів загальної 

середньої освіти з навчанням угорською мовою 

49.  Болгарська мова для закладів 

загальної середньої освіти з 

навчанням українською мовою 

«Болгарська мова (рівень стандарту)» підручник 

для 10 класу закладів загальної середньої освіти з 

навчанням українською мовою  

50.  Гагаузька мова для закладів 

загальної середньої освіти з 

навчанням українською 

мовою 

«Гагаузька мова (рівень стандарту)» підручник 

для 10 класу закладів загальної середньої освіти з 

навчанням українською мовою 

51.  Мова іврит для закладів 

загальної середньої освіти з 

навчанням українською 

мовою 

«Мова іврит (рівень стандарту)» підручник для 10 

класу закладів загальної середньої освіти з 

навчанням українською мовою 

52.  Новогрецька мова для зак-

ладів загальної середньої 

освіти з навчанням 

українською мовою 

«Новогрецька мова (рівень стандарту)» підручник 

для 10 класу закладів загальної середньої освіти з 

навчанням українською мовою 

53.  Ромська мова для закладів 

загальної середньої освіти з 

навчанням українською 

мовою 

«Ромська мова (рівень стандарту)» підручник для 

10 класу закладів загальної середньої освіти з 

навчанням українською мовою 

54.  Словацька мова для закла-дів 

загальної середньої освіти з 

навчанням українською 

мовою 

«Словацька мова (рівень стандарту)» підручник 

для 10 класу закладів загальної середньої освіти з 

навчанням українською мовою 

55.  Українська мова для закла-

дів загальної середньої освіти 

з навчанням молдовською 

мовою 

«Українська мова (рівень стандарту)» підручник 

для 10 класу закладів загальної середньої освіти з 

навчанням молдовською мовою 

56.  Українська мова для закла-

дів загальної середньої освіти 

з навчанням польською 

мовою 

«Українська мова (рівень стандарту)» підручник 

для 10 класу закладів загальної середньої освіти з 

навчанням польською мовою 

57.  Українська мова для закла-

дів загальної середньої освіти 

з навчанням російською 

мовою 

 

«Українська мова (рівень стандарту)» підручник 

для 10 класу закладів загальної середньої освіти з 

навчанням російською мовою 

  



58.  Українська мова для закла-

дів загальної середньої освіти 

з навчанням румунською 

мовою 

«Українська мова (рівень стандарту)» підручник 

для 10 класу закладів загальної середньої освіти з 

навчанням румунською мовою 

59.  Українська мова для закла-

дів загальної середньої освіти 

з навчанням угорською 

мовою 

«Українська мова (рівень стандарту)» підручник 

для 10 класу закладів загальної середньої освіти з 

навчанням угорською мовою 

60.  Мистецтво  «Мистецтво (рівень стандарту, профільний 

рівень)» підручник для 10 (11) класу закладів 

загальної середньої освіти  

61.  Математика (алгебра і по-

чатки аналізу та геометрія) 

«Математика (алгебра і початки аналізу та 

геометрія, рівень стандарту)» підручник для 10 

класу закладів загальної середньої освіти 

62.  Алгебра і початки аналізу «Алгебра і початки аналізу (профільний рівень)» 

підручник для 10 класу закладів загальної 

середньої освіти 

63.  «Алгебра і початки аналізу (початок вивчення на 

поглибленому рівні з 8 класу, профільний 

рівень)» підручник для 10 класу закладів 

загальної середньої освіти 

64.  Геометрія «Геометрія (профільний рівень)» підручник для 

10 класу закладів загальної середньої освіти 

65.  «Геометрія (початок вивчення на поглибленому 

рівні з 8 класу, профільний рівень)» підручник 

для 10 класу закладів загальної середньої освіти 

66.  Інформатика «Інформатика (рівень стандарту)» підручник для 

10 (11) класу закладів загальної середньої освіти 

67.  «Інформатика (профільний рівень)» підручник 

для 10 класу закладів загальної середньої освіти 

68.  Біологія і екологія «Біологія і екологія (рівень стандарту)» 

підручник для 10 класу закладів загальної 

середньої освіти 

69.  «Біологія і екологія (профільний рівень)» 

підручник для 10 класу закладів загальної 

середньої освіти 

70.  Географія «Географія (рівень стандарту)» підручник для 10 

класу закладів загальної середньої освіти 

71.  «Географія (профільний рівень)» підручник для 

10 класу закладів загальної середньої освіти 

72.  Фізика і астрономія «Фізика (рівень стандарту, за навчальною 

програмою авторського колективу під 

керівництвом Ляшенка О.І.)» підручник для 10 

класу закладів загальної середньої освіти 



 
 


